OBdINA VRANSKO - Z\]PAN
Vransko 59, 3305 VRANSKO
tel.: (03) 703 28 00, e-poSta: lranc.susnik(arvransko.si
Vransko, 10.9.2019

Stevilka: 0321/2019-01

Na osnovi 29. dlena Statuta Obdine Vransko (Ur.l. RS,5t. l7110,53/10 in Obdinski Informator - Uradne
objave, 5t. 2lll2, 46115 in 54116) in 21. dlena Poslovnika obdinskega sveta Obdine Vransko (Ur.l. RS, 5t.
44199, 42lOO, 13/01 in Obdinski Informator - Uradne objave, St. 54/16 )

SKI, ICUJEM
6. redno sejo Obdinskega sveta Obdine Vransko, ki bo v
sobi Obiine Vransko, Vransko 130c.

Predlagam naslednji

o
.

tore\

17. septembra 2019, ob 20.

uri v sejni

DNEVNI REI)

Ugotovitevprisotnosti
Sprejem dnevnega reda

l. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z 23.7.2019
2. Pobude in vpraianja svetnikov
3. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje imajanja letnega programa Sporta v obdini Vransko
redni postopek
4. Sklep o uskladi*i cen izvajanja zimske sluZbe v Obdini Vransko
5. Polletno porodilo Obdine Vransko za l. 2018
6. Letni program kulture za leto 2020 - obravnava in sprejem

-

7. Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih dru5tev v obdini Vransko za leto

2020 - obravnava in sprejern
8. Letni program Sporta za leto 2020

-

obravnava in sprejem

9. Obravnava elaborata in predloga za spremembo cene obveme obdinske gospodarske javne sluibe
zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov

10. Obravnava Kondnega porodila Nadzomega odbora Obdine Vransko

o

opravljenem nadzoru

Zakljudnega raduna proraduna Obdine Vransko za leto 2018
I I . Potrditev sistemizacije delovnih mest za Solsko leto 2019/2020 za Vrtec Vransko
12 Imenovanje Sveta za preventivo in lzgojo v cestnem prometu
13. lmenovanje elanov Sveta zavoda OS Vransko-Tabor

14. Predlog za odmero in odkup zemlji5d, po katerih poteka LC 49021I Lotica-Zaplanina-Limovce, ter
javne poti JP 916 l2l Zaplanina-Pider
15. Razno

PAN
F

SuSnik

OBRAZLOZITEV DNEVI\IEGA REDA

- Zupan ugotovi prisotnost dlanov obdinskega sveta in sklepdnost
- predlaga se sprejetje dnevnega reda
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Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje Obdinskega sveta Obdine Vransko z 23.7.2019
Predlaga se pregled realizacije sklepov ter potrditev zapisnika v predloZenem besedilu.

TE.

Ti,

2 Pobude in vpra5anja svetnikov
Svetniki vloZijo pobude in vpra5anja. Obdinski svet o predlogih in pobudah glasuje,
Zupan in obdinska uprava na vloZene pobude in vpraianja odgovarjajo, v kolikor so zadeve kompleksnejie,
obdinski svet dolodi rok za pripravo pisnega odgovora.
TI. 3 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa Sporta v obEini

Vransko-redni postopek
Leta 2010 sprejet Pravilnik o sofinanciranju letnega programa Sporta v Obdini Vransko (Uradni list RS, 5t.
l4l10) ni usklajen z novim Zakonom o Sportu (Uradni list RS, 5t. 29117 in2lllS - ZNOrg), ki v tretjem

odstavku 16. dlena doloda, da obdinski svet z odlokom podrobneje dolodi izvajalce posameznih programov
in podrodij letnega programa Sporta, podrobnej5e pogoje in merila za izbtro in sofinanciranje iz-rajanja
letnega programa Sporta na lokalni ravni, nadin doloditve viSine sofinanciranja, postopek izbire in
sofinanciranja izvajanja letnega programa Sporta, nadin sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter
nadin izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
Ti. 4 Sklep o uskladitvi cen izvajanja zimske sluibe v ObIini Vransko
Obdinski svet je zadnjo spremembo cene pluZenja in posipanja cest sprejel na 18. redni seji obdinskega
sveta 19. 1 1. 2013, zato se predlaga uskladitev cen zimske sluZbe za rast iivljenjskih stroskov (rast storitev
za obdobje od 1.1.2014 do 13. 12.2018 v vi5ini 8,5 o/o, vir Statistidni urad RS).
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 5 Polletno poroiilo ObIine Vransko za l. 2018
Skladno z zakonom je Zupan obdinskemu svetu dolZan porodati o polletnem poslovanju. ObrazloZitev na
seji podata Zupan in radunovodja.
TE. 6 Letni program kulture za leto 2020 - obravnava in sprejem
V skladu z 9. dlenom Zakona o uresnidevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, !t.77/07,
56108, 4ll0,20lll, 111113,68116, 61117,21118, ) lokalna skupnost z letnim programom kulture zagotavlja
uresnidevanje javnega interesa na podrodju kulture ter sofinanciranje programov s tega podrodja.
Sprejeti letni program kulture za leto 2020 bo osnova za sofinanciranje druStev in drugih neprofitnih
organizaclj, javnih zavodov, kulturnih programov in prireditev obdinskega pomena ter vzdrZevanje in
investicije v infrastrukturo, namenjeno za kulturno dejavnost.
Predlaga se sprejem Letnega programa kulture v predloZenem besedilu.
TE. 7 Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih druStev v obdini Vransko
za leto 2020 - obravnava in sprejem
Praviloma obdina sofinancira programe in projekte humanitamih druStev in organizacij, ki delujejo v
javnem interesu na podrodju socialnega varstva, letovanje zdravstveno in socialno ogroZenih otrok, skupine
ostarelih za samopomod, programe zdravstvene preventive in vzgoje, organiziranje prostovoljnega dela z
vsemi generacijami, delovanje drultev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega znadaja in ne
spadajo med projekte kulturnih druitev in predstav, Sportnih tekmovanj, izobraievanja, podrodja turizrna,
poZamega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proradunskih postavk.
Socialno varstvene programe in programe drugih dru5tev za leto 2020 bo Obdina Vransko sofinancirala na
osnovi jarmega razpisa skladno s potrjenimi merili in kriteriji.
Predlaga se sprejem Letnega programa socialnovarstvenih programov in programov drugih dru5tev v obdini
Vransko v predloZenem besedilu.
Ti. 8 Letni program Sporta za leto 2020 - obravnava in sprejem
V skladu s 13. dlenom Zakona o Sportu (Uradni list RS, St. 29117 in21l18 - ZNOrg) obdinski svet z letnim
programom Sporta dolodi izvajanje nacionalnega programa Sporta na lokalni ravni za posamezno
koledarsko leto in opredeli posamezna podrodja Sporta, ki so v danem koledarskem letu pr€poznana kot
javni interes lokalne skupnosti tako, da dolodi programe in podrodja Sporta, ki se sofinancirajo ter obseg
javnih sredstev, ki se za Sport zagotavljajo v proradunu lokalne skupnosti.
Predlaga se sprejem Letnega programa Sporta v predloZenem besedilu.
9 Obravnava elaborata in predloga za spremembo cene obvezne obEinske gospodarske

TI.

j

lzvajalec
mora skladno s 5. odstavkom 23. dlena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja razdeliti maso zbranih komunalnih odpadkov na
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uporabnike, glede na prostomino zabojnikov za me5ane komunalne odpadke in pogostost odvozov tega
zabojnikov. Javne sluZbe zbiranja dolodenih vrst komunalnih odpadkov.
Predloga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TI. 10 Obravnava KonEnega porolila Nadzornega odbora ObIine Vransko o opravljenem nadzoru
Zakljulnega raiuna proratuna Obdine Vransko zt lelo 2018
ObrazloZitev bo podana s shani predsednika Nadzomega odbora ObCine Vransko.
TE.
Potrditev sistemizaciie delovnih mest za Solsko leto 201912020 za Vrtec Vransko
Skladno z zakonom poda ustanoviteljica zavoda obdina Vransko soglasje k sistemizaciji delovnih mest v
OE Vrtec Vransko za naslednje Solsko leto 2019/2020.
Predloga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
TE. 12 Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
ObrazloZitev bo padala predsednica Komisije za mandatna vpraianja, volitve, imenovanja in priznanja.
Ti. 13 Imenovanje Elanov Sveta zavoda OS Yransko-Tabor
ObrazloZitev bo padala predsednica Komisije za mandatna vpraIanja, volitve, imenovanja in primanja.
Ti. 14 Predlog za odmero in odkup zemljiSi po katerih poteka LC 490211Lofica-Zaplaninr-Limovce
ter javne poti JP 916 121 Zaplanina-Pider Na predlog lastnikov zemljiSd po katerih poteka lokalna cesta

ll

LC 490211 Lodica

-

-

Limovce, predlagam Obdinskemu svetu sprejem sklepa za pridetek
doliini 6236 m, od tegaje v lasti fizidnih oseb cca 5500 m,
terjavne poti JP 916 121 Zaplanira-Pider v dolZini 905 m.
Predlaga se sprejem sklepa v predloZenem besedilu.
Ti. 15 Razno
Zaplanina

postopka odmere in odkupa zemlji5d, v skupni

Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani obline Vransko na naslednji povezavi:
http://www.vransko.sVseie-obcinskega-sveta/

Vabljeni:

-

dlani obdinskega sveta I I x (na e-naslove po seznamu in
poslanec DZ, Aleksander Reberiek / alex(asedmica.si

lx

z redno po5to)

OU: mariia.ierma(dvralsko,si;sllzata,felisrianGryransko.si rosita.papinutti(dvransk!,si;
rudi.pusnik lransko.si
SOU: mihaela.zupancic(alobcina{abor.si petra.slatinsek( ii)obcina-tabor.si aleksandra.kumer(4obcinatabor.si

zunanji dlani odborov (po e-po5ti)
predsednik NO Obdine Vransko, Janez Lencl

SIMBIO, d.o.o., info(rDsimbio.si
OS Vransko-Tabor, os.vr4nsko(alguest.amqs.si
predstavniki politidnih strank v obdini, po seznamu
sredstvajavnega obveSdanja po semamu / po e-poiti

V vednost:
RS UE Zalec, Simona Stanter, nadelnica; Simona. Stanter(dgov. s

Objavljeno:

-

oglasna deska,tu
spletna stran www.wansko.si
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